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Vamos unir forças 
para mudar a vida 
de 60 milhões de
pessoas?
Ao apresentar emendas parlamentares para
os projetos do Plano Regional de Desenvolvimento 
do Nordeste, você marca presença no futuro de 
prosperidade econômica e responsabilidade 
ambiental para a região.

A Sudene vive um novo momento de afi rmação. Estamos revigorando a atuação 
da autarquia com projetos inovadores e a construção de parcerias que fazem a 
diferença na vida das pessoas. É neste sentido que convocamos todos os parlamen-
tares representantes da área de atuação da autarquia para apresentarem emendas 
às iniciativas previstas no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. São 
iniciativas de forte impacto econômico e social, construídas em parceria com os 
governos estaduais, especialistas, além da participação da sociedade civil. 

Assim, colocamos a Sudene como mais uma parceira dos parlamentares, com a 
certeza de que juntos, poderemos construir um futuro promissor, socialmente justo e 
economicamente sustentável para mais de 60 milhões de brasileiros.

Superintendente
Evaldo Cavalcanti Cruz Neto

Diretoria de Planejamento e 
Articulação de Políticas

Aluízio Pinto de Oliveira (substituto)

Diretor de Administração
Aluízio Pinto de Oliveira

Diretoria de Fundos, Incentivos e 
de Atração de Investimentos

Sérgio Wanderley Silva

Av. Eng. Domingos Ferreira, 1967 - Boa Viagem, 
Recife - PE. CEP: 51111-021

Fone: (81) 2102 - 2001
www.sudene.gov.br

Evaldo Cavalcanti Cruz Neto
Superintendente da Sudene
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A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene) é uma autarquia especial, com suas defi nições atuais 
dadas pela Lei Complementar 125, de 03 de janeiro de 2007. É 
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, tem sede na 
cidade do Recife (PE) e conta com um escritório de representa-
ção em Brasília. 

É missão da Sudene atuar pelo desenvolvimento includente e 
sustentável de sua área de atuação, que compreende 11 estados: 
todos os da região Nordeste, além de porções do Espírito Santo e 
Minas Gerais. São 1990 municípios reunidos neste espaço. 

Entre as atividades da instituição estão a construção de políticas 
públicas, estudos e programas para estimular a economia regio-
nal e a articulação com entes públicos e privados pela geração de 
emprego e renda. A superintendência atua com linhas de crédi-
to e também apoia ações em prol da sustentabilidade ambiental. 

O trabalho da Sudene é, portanto, plural. Além de atuar como uma 
instituição de planejamento regional, a autarquia também dispõe de 
instrumentos fi nanceiros para estimular a atração e o fi nanciamento 
de projetos. 

Conheça a Sudene



Confira quais são os instru-
mentos de planejamento e 
financiamento que fazem 
parte da atuação da Sude-
ne pelo desenvolvimento 
regional.

Instrumentos de 
ação

Através deles, a Sudene estimula a atração de 
novas empresas para o Nordeste. Outras am-
pliam e diversificam suas linhas de produção. 
O benefício pode conceder até 75% de redução 
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPF) por 
10 anos.

O PRDNE apresenta uma agenda de desenvolvimento para os próximos 12 anos da área de atuação da Sudene, possui 
vigência de quatro anos e será revisado anualmente, tramitando juntamente com o Plano Plurianual (PPA) do Governo 

Federal 2020-2023. A iniciativa compreende programas, projetos e ações que objetivam valorizar o que a região tem de 
positivo para a economia do século XXI e enfrentar as heranças negativas acumuladas no século XX. Construído a partir 

da contribuição de especialistas, instituições de fomento ao desenvolvimento regional e membros da sociedade civil, o 
PRDNE foi aprovado na 25ª Reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, ocorrida em 24 de maio de 2019 no Recife.

É a linha de crédito oferecida pela Sudene para 
o financiamento de projetos de grande impacto 
para o desenvolvimento regional. Possui con-
dições de financiamento competitivas, além de 
prazos diferenciados, especialmente para proje-
tos no Semiárido.

É a atuação da Sudene por meio de convênios, acor-
dos de cooperação e pesquisas para o fortalecimento 

de setores produtivos, apoio ao empreendedorismo, 
estímulo à responsabilidade ambiental, entre outras 

frentes de trabalho.

INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS

PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (PRDNE)

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO 
NORDESTE (FDNE)

APOIO A INICIATIVAS PELO DESENVOL-
VIMENTO SUSTENTÁVEL

FUNDO CONSTITUCIONAL DE 
FINANCIAMENTO DO NORDESTE 

(FNE)
Um dos principais instrumentos para o 

financiamento de projetos dos mais varia-
dos portes e setores. Para 2020, são mais de 

R$29,3 bilhões em recursos. O Fundo tem o 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) como agen-

te operador.
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BAHIA



O Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste apresenta seis eixos estratégicos de atuação. Cada um deles traz programas 
específi cos, cuja execução se dá através dos projetos. Eles se desdobram em ações indicativas, que foram consolidadas por meio das 
propostas apresentadas por todos os estados. Confi ra, nas próximas páginas, as iniciativas referentes a Bahia.

A organização do PRDNE

Eixos estratégicos e programas do PRDNE

Gestão integrada da oferta e do uso de
recursos hídricos
Gestão do risco: secas e cheias

Complementação da infraestrutura e 
implementação da Governança do PISF

Conservação, proteção e uso dos
recursos naturais;

SEGURANÇA HÍDRICA E 
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Comunicação digital;
Aproveitamento do potencial 
energético do NE;
Integração logística regional;
Nova economia;
Desenvolvimento da agropecuária;
Nordeste turístico;
Reestruturação industrial.

Analfabetismo zero;

Inovação para o desenvolvimento.

Novos modelos de fi nanciamento
Alinhamento regional para o 
desenvolvimento inovador e
sustentável; 

Melhoria da gestão pública;

Primeiro, a primeira infância;

Elevação da qualidade do ensino 
fundamental; 
Elevação da qualidade do ensino 
médio; 
Capacitação profi ssional;
Fortalecimento da educação superior.

DINAMIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO 
PRODUTIVA

DESENVOLVIMENTO DE 
CAPACIDADES HUMANAS

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E URBANO

Habitabilidade urbana;
Nordeste pacífi co;
Saneamento básico;
Ampliação e melhoria da
saúde pública;
Ampliação e melhoria da
saúde pública;
Fortalecimento da proteção
social;
Fortalecimento da proteção
social;

INOVAÇÃO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
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Projetos prioritários do PRDNE na Bahia

Programa

Habitabilidade 
urbana

Implantação de infraestrutura de integração 
metropolitana.

Salvador; Itaparica.Implantação de infraestrutura de integração 
metropolitana.

Mobilidade Urbana: 1. Metrô (ex-
pansão da malha) – VLT (implanta-
ção). 2. Ônibus Urbanos – conversão 
do serviço a diesel para o sistema 
elétrico. 3. Micromobilidade – trans-
porte urbano individual (bicicletas, 
patinetes, etc.).

Ponte Salvador-Ilha de Itaparica. 
Implantação de trechos das BRs 
242 e 420 planejadas no eixo do 
Projeto Sistema Viário Oeste – Ponte 
Salvador-Ilha de Itaparica. Ponte 
Salvador-Ilha de Itaparica: É um 
projeto de desenvolvimento inte-
grado, fundamentado no Sistema 
do Viário Oeste (SVO). O projeto dá 
origem a um complexo rodoviário 
de articulação rodoviária de impor-
tância regional e inter-regional, pois 
encurtará viagens interestaduais 
em cerca de 150 quilômetros, ao 
tempo em que deverá abrir novas 
alternativas de desenvolvimento, 
particularmente para as regiões 
do Recôncavo e o Baixo Sul, no 
entorno da Região Metropolitana de 
Salvador.

EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO

Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade
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Programa

Comunicação 
digital 

Integração logística 
regional

Expansão da rede de fi bra óptica no território 
nordestino com backbone passando em todas 
as cidades grandes e intermediárias (Cinturão 
Digital do Nordeste).

Juazeiro / Petrolina.

Ampliação e recuperação de portos.

1. Ampliação da rede de comunica-
ção de alta velocidade.
2. Expansão de banda larga visando 
ao aumento substancial da cober-
tura.

Promover a integração intermodal 
do Nordeste com o Sudeste (através 
do polo Juazeiro/Petrolina) e com 
os portos marítimos dessas duas 
regiões. Corredor Multimodal da 
Hidrovia do Rio São Francisco, con-
siderando as condições fí sicas am-
plamente favoráveis que o Rio São 
Francisco possui para o transporte 
de mercadorias (boa profundidade, 
largura média de 1.000m, baixa 
velocidade da correnteza e curvas 
suaves), o retorno da navegação co-
mercial na Hidrovia, que se estende 
1.371 quilômetros entre Pirapora 
(MG) e Juazeiro (BA)/Petrolina (PE), 
constitui-se em importante vetor 
logístico na comunicação entre o 
Sudeste e o Nordeste do País. Des-
taque-se que um comboio fl uvial de 
10.000t toneladas de capacidade 
equivale a 333 caminhões de 30 
toneladas ou a 250 carretas de 40 
toneladas, por viagem. Trata-se de 
um novo vetor logístico na comuni-
cação entre o Sudeste e o Nordeste 
do País.

Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

Salvador; Itaparica.

EIXO DINAMIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

EIXO DINAMIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA

Ampliação e recuperação de portos. Candeias.Priorizar o Plano de Desenvolvi-
mento e Zoneamento do Porto 
de Aratu: construção de novo 
berço e aprofundamento dos berços 
existentes. 1. Porto Sul (terminal 
marítimo da FIOL) – Financiamento 
para implantação no município de 
Ilhéus. 2. Modelagem para conces-
são dos portos de Aratu e Salvador 
ao setor privado. Implantação de 
terminais graneleiros em Aratu.

Construção, ampliação e recuperação de rodo-
vias integradoras.

Sistema Rodoviário Montes 
Claros-Ilhéus: uma alternativa de 
escoamento da produção da região 
mineira incluída na área de atuação 
da SUDENE através do Porto de 
Ilhéus. Segundo o Plano Nacional 
de Viação, a BR 251 interliga Brasília 
a Ilhéus, passando pela BR 116. A 
prioridade é a ligação Montes Cla-
ros-Ilhéus. A BR 251 está pavimen-
tada nos trechos Brasília – Unaí e 
Montes Claros – BR 116. O sistema 
abrange a duplicação da BR 415, tre-
cho Ilhéus – Itabuna, a adequação 
da capacidade (duplicação) da BR 
101, trecho Itabuna – Camacã.
1. BR-242 – Trecho Argoim (muni-
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

EIXO DINAMIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA

Candeias.

Implantação e recuperação de ferrovias inte-
gradoras.

1. FIOL: conclusão do trecho Ilhéus 
– Caetité e implantação do trecho 
Caetité – Correntina (BA) – Campi-
norte (GO). A ligação da Ferrovia 
de Integração Oeste Leste (FIOL) 
com a Ferrovia de Integração do 
Centro-Oeste (FICO) proporcionará 
o acesso aos portos da Baía de Todos 
os Santos e possibilitará a sua incor-
poração à futura ferrovia transcon-
tinental (Atlântico – Pacífi co).
2. FCA: Juazeiro / Porto de Aratu 
com o trecho Feira de Santana – 
Santo Amaro, para escoamento de 
minério de ferro a ser extraído no 
entorno do Lago do Sobradinho, 
para exportação.

cípio de Rafael Jambeiro) – Nazaré 
(SVO).
2. BR-420 – Trecho Nazaré – Ponte 
do Funil (município de Vera Cruz, 
Ilha de Itaparica – SVO).
3. BR-101 – Duplicação do trecho 
divisa BA/ES – Eunápolis.
4. Rodovia – Trecho Jequié – Gandu 
– BR-101.
5. BR-251 – Trecho divisa BA/MG – 
Potiraguá – Camacan – BR-101.

Ilhéus; Itabuna; Rafael Jambeiro; 
Nazaré; Eunápolis.
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

3. FCA: Brumado / Porto de Aratu 
/ Salvador com o trecho variante 
Feira de Santana – Iaçu.

Ilhéus; Caetité, Correntina; Juazeiro 
/ Candeias; Feira de Santana; Santo 
Amaro; Brumado; Salvador, Iaçu.

Salitre / São José do Jacuípe.Comple-
mentação da 
infraestrutura e 
implementação 
da Governança 
do PISF

Conclusão do PISF com com-
plementação dos eixos e canais, 
integração do sistema, construção 
de adutoras e articulação das 
barragens.

Implantação do Eixo Sul do Pro-
jeto Transposição corresponde à 
construção de um canal visando 
perenizar o Rio Itapicuru, que cruza 
o Nordeste do Semiárido baiano, 
uma das regiões mais pobres da 
Bahia. – Eixo Sul da Transposição do 
Rio São Francisco – Trecho: Salitre a 
São José do Jacuípe.

EIXO DINAMIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA

EIXO SEGURANÇA HÍDRICA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
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Programa

Desenvolvimento Regional, 
Territorial e Urbano2217

Cabe à Sudene, para 2020, a execução, em sua área de atuação, de ações relacionadas ao Programa 2217 – Desen-
volvimento Regional, Territorial e Urbano, cujo objetivo é “1194 – Estimular o desenvolvimento de territórios, 
cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana, e a provisão de serviços públicos para a redução 
das desigualdades socioeconômicas, em múltiplas escalas”.

Outras indicações para apresentação de 
emendas parlamentares à Sudene
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Ação: 20WQ – Gestão de Políticas de Desenvol-
vimento Regional e Ordenamento Territorial

Planos orçamentários Componentes da programação orçamentária

Promoção do Desenvolvimento Regional (desenvolvimento 
institucional, treinamentos e capacitações); apoio à elaboração 
de planos; acompanhamento, monitoramento, avaliação; 
Estudos estratégicos; apoio ao Núcleo de Inteligência Regional e 
Manutenção do Sistema Nacional de informações da região.

0004 – Elaboração de Estudos e Planos de 
Desenvolvimento Regional e Territorial.

0006 – Revitalização e Manutenção do 
Sistema Nacional de Informações para o 
Desenvolvimento Regional e Ordenamen-
to Territorial

0008 – Monitoramento e Avaliação de 
Instrumentos e Mecanismos de Desen-
volvimento Regional.

0005 – Fortalecimento das Políticas de 
Desenvolvimento Regional.

0007 – Estudos Estratégicos.

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

20WQ – Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional 
e Ordenamento Territorial

Ação

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste

Unidade 
orçamentária

04.127.2217.20WQ

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento).

80 (transferências ao exterior) e 90 (aplicações diretas).

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP)
(81) 2102.2032 | cgcp@sudene.gov.br | Coordenação-Geral de Estudos e 
Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP) (81) 2102.2030 | 
cgep@sudene.gov.br
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FOTO
Ação: 212H – Manutenção de Contrato de 
Gestão com Organizações Sociais

Execução de atividades por Organizações Sociais: pesquisa cien-
tífi ca, desenvolvimento tecnológico e inovação; 
manutenção e custeio da infraestrutura fí sica e pessoal. 

0001 – Promoção do Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação Voltados a Setores 
Industriais na Empresa Brasileira de Pes-
quisa e Inovação Industrial – Embrapii – OS

0002 – Construção de Portfólio e Plata-
forma de Tecnologias para o Semiárido 
Brasileiro com o Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos

Planos orçamentários Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

212H – Manutenção de Contrato de Gestão com Organ-
izações Sociais

Ação

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste

Unidade 
orçamentária

19.571.2217.212H

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento).

90 (aplicações diretas)

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP)
(81) 2102.2032 | cgcp@sudene.gov.br | Coordenação-Geral de Estudos e 
Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP) (81) 2102.2030 | 
cgep@sudene.gov.br
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FOTO
Ação: 214S – Estruturação e Dinamização de 
Atividades Produtivas

Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das 
atividades produtivas. Atua-se principalmente nas Rotas de 
Integração Nacional que são redes de Arranjos Produtivos Lo-
cais - APLs que apresentam, simultaneamente, uma dimensão 
territorial e setorial em sua concepção.

0000 – Estruturação e Dinamização de 
Atividades Produtivas – Rotas de Integração 
Nacional

Planos orçamentários Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

214S – Estruturação e Dinamização de Atividades Produti-
vas

Ação

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste

Unidade 
orçamentária

20.608.2217.214S

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento).

90 (aplicações diretas)

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente – CGDS (81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br
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FOTO
Ação: 8340 – Desenvolvimento da Rede 
Regional de Inovação

Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, 
produtos e serviços. Visa articular empreendedores e agentes do 
sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para 
implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, infor-
mação e conhecimento. 

0000 – Desenvolvimento da Rede Regional 
de Inovação – Despesas Diversas

0001 – Apoio a estudos de tecnologia e 
inovação

Planos orçamentários Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

8340 – Desenvolvimento da Rede Regional de InovaçãoAção

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste

Unidade 
orçamentária

19.573.2217.8340

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento).

90 (aplicações diretas)

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente – CGDS (81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br
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FOTO
Ação: 8917 – Fortalecimento das 
Administrações Locais

Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servi-
dores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organi-
zacionais e fi nanceiro-fi scais, para identifi cação dos problemas 
locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planeja-
mento e a democratização da gestão.

0000 – Fortalecimento das Administrações 
Locais – Despesas Diversas
0001 – Estruturação e Gestão do Programa 
“+Gestão Municipal”
0002 – Acompanhamento e Fiscalização 
“+Gestão Municipal”

Componentes da programação orçamentáriaPlanos orçamentários

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

8917 – Fortalecimento das Administrações LocaisAção

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste

Unidade 
orçamentária

04.128.2217.8917

3 (Outras Despesas Correntes) 

90 (aplicações diretas)

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente – CGDS (81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br
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Ação: 7k66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado

Compreende a realização de ações voltadas ao fortalecimento da capacidade produtiva local, abrangendo uma ampla variedade 
de intervenções, inclusive com a aquisição de máquinas e equipamentos, construção de equipamentos urbanos, implantação de 
infraestrutura social de apoio à produção, construção de obras civis, implantação de sistemas de geração de energia, canalização, 
obras de infraestrutura hídrica, tratamento e abastecimento de água e transporte, entre outros.

Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

7k66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local
Integrado

Ação

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do NordesteUnidade 
orçamentária

15.244.2217.7k66

4 (investimento).

40 (transferências a municípios) e 99 (a defi nir).

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – CGDS
(81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br
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Ação: 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade

Qualifi cação de mão de obra especializada para as atividades produtivas, por meio de cursos, seminários e ofi cinas de trabalho, 
destinados à capacitação de empreendedores e à inovação necessária ao modelo competitivo, incluindo a melhoria da qualidade e 
produtividade. Essa ação visa suprir demandas especializadas do mercado de trabalho.

Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a CompetitividadeAção

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do NordesteUnidade 
orçamentária

11.128.2217.4640

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento).

90 (aplicações diretas).

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – CGDS
(81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br
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Ação: 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica 

Pretende promover a integração das ações interministeriais e dos diferentes níveis de governo, voltada para a ampliação e recupera-
ção da infraestrutura, de modo a assegurar a sinergia entre projetos e propiciar a expansão dos investimentos regionais.

Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura EconômicaAção

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do NordesteUnidade 
orçamentária

19.691.2217.8902

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento)

90 (aplicações diretas).

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – CGDS
(81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br
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Emendas individuais impositivas com 
fi nalidade defi nida e emenda de bancada

Emendas de comissão

Ano corrente: Ano corrente:

Ano seguinte: Ano seguinte:

Parlamentar propõe emenda e aponta o órgão 
responsável pelo acompanhamento, além da 
ação orçamentária escolhida

Parlamentar propõe emenda e aponta o órgão 
responsável pelo acompanhamento, além da 
ação orçamentária escolhida

Parlamentar indica no SIOP (Sistema Integra-
do de Planejamento e Orçamento) o benefi ci-
ário das emendas e seus respectivos valores.

Parlamentar encaminha ofí cio ao  órgão res-
ponsável pelo acompanhamento, indicando 
o benefi ciário da emendas e seus respectivos 
valores.

Conte com a Sudene para suas emendas
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Anotações
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Anotações
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Anotações




